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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 
 

Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

Mandag 17. september 2018, kl. 10.00 – 16.00 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk (fram til kl. 12.00), Berit Otterlei (vara for Jan 
Tore Paulsen), John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr og Monica Andresen.  
 
Meldt forfall: Jan Tore Paulsen 
  
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør/referent), IKT-rådgiver Bjørn Larsen under sak 22/18.  
 
Tid:  10.00 – 16.00 
Sted:  Frambu, møterom Vangen/Skjelbreia 
 
Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 18/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2018 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 4.6.18. Det kom ingen merknader til protokollen innen 
merknadsfristen 15. juni 2018.  
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent.  

 
Sak 19/18 Økonomisk status per 31. august 2018 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Økonomisk status per 31.8.18. 
  
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 
Sak 20/18 Premisser for virksomhetsplan og budsjett 2019 (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Premisser for virksomhetsplan og budsjett 2019 
 
Oppsummering av diskusjonen:   

Innspill til budsjett 2019:  
Studietilbudet: I tillegg til koordinatorfunksjonen bør det også settes av 
ressurser til utvikling av materiale, veiledning og retting. I tillegg bør det 
vurderes om avtalen med HiNN reforhandles etter pilotperioden, med tanke 
på en mulig inntektsdeling mellom oss og dem.  
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Digitalisering: Her er det viktig med opplæring av de ansatte i bruk av digitale 
arbeidsmåter og verktøy. I tillegg er det viktig at Frambu har topp moderne 
utstyr.  Når det gjelder overgang til mer veiledning på VK enn ved utreise, er 
det viktig å synliggjøre innsparing ved å bruke VK og ikke  

 
Rehabilitering og vedlikehold av bygninger og uteareal: Her må det settes av 
tilstrekkelige ressurser.  

 
Innspill til Virksomhetsplan 2019:  

Viktig å tenke prioritering av oppgaver innenfor de rammene vi har. Samtidig 
er det viktig å holde direkte kontakt med brukerne, ikke minst fordi vi også 
trenger kunnskap. Samtidig som vi blir mer digitale, må vi sørge for å ha 
kontakt med de av brukerne våre som ikke er til stede på digitale flater. 
Endelig må vi ta hensyn til strategi 2016 – 2019 når vi utarbeider 
virksomhetsplanen.  

 
Sak 21/18 Valgreglene i stiftelsens vedtekter (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Valgreglene i Stiftelsen Frambu 
 
Oppsummering av diskusjonen: Administrasjonen lager et utkast til revidert 
valgreglement, som tar hensyn til kompetanse og egnethet i styret som helhet, 
funksjonstid og rullering, og mandat for valgkomite. Passende ny behandling: 
marsmøtet.   

 
Sak 22/18 Arbeidet med datasikkerhet – en statusrapport (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Statusrapport for arbeidet (vedlagt)  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering, og ba samtidig om en oppsummering fra 
arbeidet med ROS-analyser på et senere møte.  
 

Sak 23/18 Diverse orienteringssaker 
a. Faglig virksomhet pr 1. september 2018 (muntlig orientering ved direktøren) 
b. Rapport fra undervisningssamarbeidet med Høgskolen i Innlandet (muntlig 

orientering ved direktøren). 
c. Rapport fra digitaliseringsarbeidet på Frambu (muntlig orientering ved 

direktøren). 
d. Rapport fra Arendalsuka 2018 (muntlig orientering ved direktøren).  
e. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 

direktøren). 
f. Sykefraværsstatistikk per 31. august 2018 (vedlagt).  

 
Vedtak: Styret tok 23/18a-f til orientering.  
 

Sak 24/18 Neste styremøte 
Neste styremøte blir 6. desember 2018 kl. 11.30 - 16.30 
 
Sted: Frambu finner møterom og restaurant for middag etter møtet i Oslo sentrum.  

 
Sak 25/18 Eventuelt 

a. Rutiner for rapportering av brukertilfredshet til styret: Styret ønsker årlig 
rapportering. Rapporten bør ses i sammenheng med arbeidet med 
virksomhetsplan. Ansatte på Frambu kan inviteres inn for å drøfte saken.  
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b. Vararepresentanter til styret: Dersom det er behov for å innkalle 
vararepresentant, gi beskjed til styreleder og direktør så fort som mulig. Frambus 
administrasjon innkaller vararepresentant.  

c. Valg av ny nestleder: Saken behandles på desembermøtet. Styreleder tar innen 
da en ringerunde til styremedlemmene og forslår en kandidat på grunnlag av 
samtalene.  
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